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Ajuntament del Papiol

Música, dansa, aigua, esport,
festa... Estiu!
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llora dels horts urbans. N’hem fet d’al-
tres, com la reurbanització del carrer 
Joan Santacana o altres feines que no 
llueixen tant però que són necessàries 
per a la seguretat, com les actualitza-
cions de l’enllumenat, l’arranjament de 
clavegueres, la posada a punt d’equi-
paments municipals... Cal esmentar 
també les feines que dia a dia fa la Bri-
gada Municipal, com millorar i mantenir 
les voreres. 

En definitiva, essent conscients que 
hem de refer encara molts carrers, tre-
ballem sense descuidar aquelles coses 
i detalls que formen part del nostre dia 
a dia més immediat i que ens ajuden a 
gaudir més dels nostres equipaments, 
carrers, places o racons. 

Seguim treballant pel benestar de totes 
les papiolenques i tots els papiolencs.
Bona Festa Major i bon estiu!

Som a les portes d’acabar la reurbanit-
zació d’un dels carrers més emblemà-
tics i centrals del poble, el carrer Major, 
així com la plaça de l’Església. Primer 
de tot, però, vull donar les gràcies als 
veïns i comerciants del carrer Major, 
per la paciència que estan tenint, per 
tots els patiments i entrebancs que han 
sofert.

Hem treballat per pal·liar alguns 
d’aquests problemes. D’una banda, 
pel que fa a l’estacionament de ve-
ïns i clients, hem habilitat nous espais 
d’aparcament prop de la plaça dels 
Països Catalans, al pati del Castell i en 
d’altres zones més grans, com el so-
lar de Ca n’Esteve. També hem posat 
en lloguer les places d’aparcament del 
soterrani de la Biblioteca, fins fa pocs 
mesos buit i amb ús inadequat. D’al-
tra banda, hem treballat colze a colze 
amb els comerciants i hem col·laborat 
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amb ells en el disseny de la campanya 
“Oberts per obres”.

De cara a la reobertura del carrer i a 
l’inici del nou curs, haurem de seguir 
col·laborant per continuar dinamitzant 
el comerç. Entre tots, entitats, penyes 
i vilatans, haurem d’omplir de vida la 
nova plaça i, d’aquesta manera, recu-
perar un espai per a tots i totes. 

Estem contents d’haver millorat el car-
rer Major, perquè aquestes obres són 
necessàries. Però no es tracta només 
de fer obres grans. És molt impor-
tant planificar constantment per sa-
ber quines petites intervencions s’han 
d’anar fent per millorar el nostre ben-
estar i per millorar el nostre entorn. En 
aquest SOM Papiol es parla d’algunes 
d’aquestes intervencions, com el man-
teniment dels jocs infantils al Bosc del 
Blanc o al Peu de la Costa, o de la mi-

Obres per millorar
el nostre benestar
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Millores de
carrers  

Espais per
gaudir 

Ho estem fent

La propera intervenció quant a les mi-
llores dels carrers papiolencs és la de 
l’avinguda de la Generalitat. L’objec-
tiu principal és millorar l’accessibilitat i 
la seguretat dels qui van a peu: es cre-
aran més passos de vianants i s’intro-
duiran elements per reduir la velocitat 
dels vehicles. Pel que fa a les obres de 
remodelació i millora del carrer Major 
i de la plaça de l’Església, quedaran 
finalitzades aquest estiu. I de cara a la 
tardor, començarà la reurbanització del 
carrer de Francesc Macià (millora de 
l’asfalt i de les voreres, substitució dels 
fanals...). 

Parcs infantils

Actualment, el Papiol compta amb nou 
parcs infantils envoltats de zones molt 
verdes i tranquil·les: parc del carrer de 
Brasil, parc del Bosc del Blanc, parc 
del Mestre Voltes (c. d’Anselm Clavé), 
parc de la cantonada d’A. Clavé amb 
Cardenal Casañas), parc de la Pista 
Ludicoesportiva, parc de la plaça dels 
Països Catalans, parc del Patufet (c. de 
Pau Casals) i parc del Trull (c. del Pi). Hi 
ha en projecte la creació de tres parcs 
infantils properament. 

L’any passat es va invertir en la millo-
ra dels jocs infantils d’algun d’aquests 
espais. Els pressupostos municipals de 
2018 també inclouen una partida per 
a la mateixa finalitat. En total, en dos 
anys l’Ajuntament haurà invertit uns 
30.000 € en la millora i manteniment 
dels jocs dels parcs infantils del Papiol. 
Les darreres intervencions s’han fet al 
parc del Trull, al parc del Bosc del Blanc 
i al parc del carrer de Brasil. 

Reconeixement als qui ho fan bé
L’Ajuntament del Papiol ha posat en marxa una campanya informativa 
destinada als propietaris de gossos. A través d’un díptic, se’ls recorda les 
seves obligacions i se’ls dona les gràcies per la feina ben feta:

Horts municipals

El Papiol també disposa d’uns horts 
municipals al servei dels veïns i veï-
nes que sol·licitin una parcel·la. Amb 
l’objectiu de potenciar els aspectes 
formatius i socialitzadors dels horts, al 
setembre es reestructurarà l’espai, que 
passarà a ser gestionat per L’Ortiga, 
una cooperativa que treballa per dina-
mitzar i difondre l’agricultura sostenible 
a Collserola. 

L’equip de L’Ortiga proposa consu-
mir d’una altra manera (ecològica, de 
proximitat, de temporada i de pagès); 
ofereix recursos pràctics perquè co-
mencem un hortet i ens iniciem en 
l’agricultura, i organitza activitats edu-
catives amb l’alimentació i l’agricultura 
com a centres d’interès transversals. 
Les persones interessades a formar 
part del projecte podeu adreçar-vos 
a l’Ajuntament. 

No recollir els excrements de les mascotes de la via 
pública és sancionable, amb multes de fins a 1.500 € 
(articles 28 i 29 de l’ordenança municipal sobre tinença 
d’animals de companyia). Mantenir el poble net és cosa 
de tothom.

Tenim nou parcs 
infantils i en 
tindrem tres més.

Gràcies per recollir els excrements
de les vostres mascotes.
És una qüestió estètica i d’higiene 
pública, a banda d’una obligació. 
(L’Ajuntament facilita bosses per 
dipositar-hi els excrements i llençar-los a 
les escombraries. Demaneu-les a l’OAC). 

Gràcies per portar els gossos al 
correcan (espai d’esbarjo
i sociabilització de gossos que
hi ha davant del Poliesportiu).

Gràcies per evitar que les vostres 
mascotes facin pipí a les parets
de les cases.

Gràcies per utilitzar els dispositius 
Urban Dog Nature perquè les vostres 
mascotes hi facin pipí.

Gràcies per xipar les vostres
mascotes i censar-les a
l’Ajuntament.
És una qüestió de responsabilitat,
a banda d’una obligació.
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Actualment, al Centre Esportiu Munici-
pal (CEM) el Papiol hi ha una cinquante-
na de nedadores d’entre 6 i 18 anys que 
fan natació sincronitzada i participen en 
competicions d’àmbit escolar. 

Fa uns set anys, des del CEM es va im-
pulsar al Papiol la natació sincronitzada, 
una pràctica esportiva femenina conside-
rada minoritària. Al principi, van comen-
çar dos equips, un de nenes d’entre 8 i 
10 anys i un altre de noies de 13.

Actualment, hi ha set equips: iniciació 
(6-7 anys), nivell 1 (8-9 anys), nivell 2 
(10-11 anys), nivell 3 (11-12 anys), nivell 
4 (12-13 anys), nivell 5A (14-16 anys) i ni-
vell 5B (15-18 anys). Fins fa poc hi hagut 
també un equip de noies d’entre 18 i 20 
anys, que s’ha desfet perquè les neda-
dores no tenien prou temps per compa-
ginar aquesta activitat amb els estudis. 

“Hi dediquen molt de temps i esforç 
—afirmen l’equip que entrena les noies: 

Aquest estiu la Festa Major del Papiol ocuparà les agendes de papiolencs i 
papiolenques del 19 al 29 de juliol. Del 19 al 26 es faran les activitats esportives, 
prèvies a les més festives, que tindran lloc del 26 al 29. Després de l’èxit que va tenir 
l’any passat el supertobogan aquàtic, l’Ajuntament ha decidit tornar a programar i 
potenciar aquesta refrescant i divertida activitat. Així, al carrer del Pi s’instal·laran dos 
espectaculars tobogans de 50 metres de llarg cadascun, pels quals podran tornar a 
lliscar petits i grans.

la Berta Andújar, la Laura Gené i l’Albert 
Véliz—. La sincro requereix moltes ho-
res d’entrenament i un nivell d’exigència 
molt elevat que sovint no es valora sufi-
cientment. A primera vista sembla molt 
fàcil, però s’ha de dominar la tècnica i 
estar en bona forma física. Durant tota 
la temporada, les nedadores treballen 
moltíssim en la rutina, i després s’ho ju-
guen tot en els dos minuts que dura el 
ball en la competició.”

Competeixen en l’àmbit escolar, en les 
competicions organitzades pel Con-
sell de l’Esport Escolar de Barcelona 
(CEEB), dins de les modalitats de rutina 
tècnica, rutina lliure i figura individual. 
També participen en exhibicions, com la 
del passat 2 de juny a les piscines Picor-
nell de Barcelona.

Al Papiol hi ha unes 
50 nedadores que fan 
natació sincronitzada.

Del 19 al 29 de juliol
fem Festa Major.

 El tobogan 
aquàtic enguany 
serà doble!

Fem poble

Exhibició al Papiol. 

Sirenes del Papiol 

Diversió aquàtica 
per la Festa Major!

La natació sincronitzada és una disciplina olímpica que combina dansa i 
gimnàstica i que exigeix molta tècnica, dedicació, disciplina, bona forma 
física i gràcia. Tot i la seva duresa, té força menys ressò mediàtic que al-
tres esports. És un esport principalment femení que comporta molta dis-
ciplina escènica. El vestuari, el maquillatge i la purpurina li donen glamur. 
A casa nostra, compta amb unes quantes seguidores.

“Han treballat molt”
Aquesta temporada, les nedado-
res del nivell 3 —Berta Rodríguez, 
Martina Torralbo, Inés Rodríguez, 
Queralt Parareda i Leire Chapar-
ro— han quedat en segona posició 
en la categoria d’alevines A2 del 
Campionat Escolar de Barcelona 
(rutina lliure). “Han treballat molt i 
inclús han volgut entrenar més ho-
res”, expliquen les entrenadores.

Exhibició a les piscines Picornell de les nenes del nivell 
3 (TTFOTOS).

Foto: Oriol Pagès.
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El nombre de persones a l’atur al 
Papiol ha anat a la baixa des de 2016: 
el gener de 2016 teníem un 13,50% 
d’atur; el gener de 2017, un 11,10%;
i el gener de 2018, un 10%.

Pel que fa a les dades del primer 
trimestre de 2018, l’atur també ha 
baixat progressivament: hem passat 
d’un 10% de població a l’atur (gener)
a un 9,10% (abril).

El nostre índex d’atur està 
lleugerament per sota de l’índex 
comarcal i del de Catalunya. 

El Polígon Industrial Sud del 
Papiol acollirà a l’hivern una 
fira sobre mobilitat sosteni-
ble. Es tracta d’una iniciati-
va de l’empresa Presston, 
que compta amb el suport 
de l’Associació del Polígon 
Industrial Sud i de l’Ajunta-
ment. Han signat un conve-
ni perquè el projecte tingui 
continuïtat durant cinc anys 
com a mínim.

Potenciar els recursos

Anem endavant

S’arranjarà el tram papiolenc 
de la futura Via Blava del riu
Llobregat

Tindrem una fira 
sobre mobilitat 
sostenible

L’Ajuntament del Papiol treballa per posar en valor tots els recursos locals, 
potenciar els punts forts i aprofitar les oportunitats.

Font: Observatori del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

L’atur ha baixat al Papiol

La fira vol que s’associï 
el Papiol amb la mobilitat 
sostenible.
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  Abr. - Juny Jul. - Set. Oct. - Des. Gen. - Març  
 2018 2017 2017 2018 

Vacants que s’han gestionat des de la borsa 15 10 10 16

Vacants que s’han ofert a través de la borsa 15 10 10 16

Vacants que s’han cobert a través de la borsa 10 9 6 13

Candidats amb qui la borsa ha contactat en relació a la vacant 83 38 42 48

Candidats proposats des de la borsa a l’empresa 48 25 31 38
(els que s’adequaven al perfil sol·licitat) 

Dades de la borsa de treball del Papiol

“Per saber com serà la mobilitat del 
futur, s’haurà de venir al Papiol”, així 
presenta la fira Xavier Roca (Presston), 
qui també explica que l’objectiu més 
rellevant és propiciar un espai on trobar 
solucions transversals a un problema 
mediambiental d’àmbit global: l’elevat 
nivell de contaminació produït per la 
gran quantitat de vehicles que utilitzem.

L’esdeveniment vol reunir durant dos 
dies experts en mobilitat, administra-
cions públiques, empreses i ciutadania 
al voltant d’aquest tema. Han triat el 
polígon papiolenc perquè ofereix uns 
35.000 m2 per acollir l’esdeveniment, 
així com per la seva ubicació estratè-
gica dins l’àrea metropolitana de Bar-
celona i el seu entorn natural privilegiat. 

La fira comptarà amb diversos espais: 
per a expositors, per a fòrums i reuni-

El Papiol és la connexió entre Collserola 
i el parc fluvial del Llobregat. Amb l’ob-
jectiu de potenciar aquesta circumstàn-
cia que ens fa estratègics, l’Ajuntament 
del Papiol treballa en dos projectes: el 
document urbanístic de connexió entre 
Collserola i el parc fluvial (en tràmit) i 
l’arranjament del Camí de Sant Jaume al 
seu pas pel Papiol. 

El Govern papiolenc ha decidit arranjar 
el nostre tram de la Ruta del Llobregat 
del Camí de Sant Jaume (Camino de 
Santiago). La ruta surt des de la plaça de 
Sant Jaume de Barcelona i arriba al mo-
nestir de Montserrat. L’objectiu és millo-
rar el nostre tram del camí (que es pot 
fer a peu o en bicicleta) per fer-lo més 
atractiu, més ample, semblant als trams 

d’altres municipis. Les millores costaran 
més de 300 mil euros. L’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB) —que està 
invertint en la Via Blava— en finançarà 
el 75%.

Formar part de la Via Blava aportarà 
connectivitat al Papiol: la Via Blava del 
Llobregat tindrà 176 quilòmetres, des de 
Castellar de n’Hug fins al Prat de Llobre-
gat i unirà en una ruta llocs com les co-
lònies tèxtils del Berguedà, Sant Benet 
de Bages o Montserrat. 

Els treballs al tram del Papiol comença-
ran el 2019. Durant el 2018, l’AMB farà 
el projecte i, a banda, invertirà uns 45 mil 
euros en la millora dels passos d’aigua 
del camí.

ons, per a activitats infantils lúdiques i 
educatives, espais socials i de restau-
ració i una zona per provar vehicles 
(cotxes elèctrics i híbrids de referència, 
per exemple).

Tant l’Ajuntament com l’Associació del 
Polígon Industrial Sud consideren que 
la proposta va en la línia de les propos-
tes impulsades per l’AMB per reduir la 
contaminació i també pot ser beneficio-
sa per al poble: “la fira ens pot ajudar a 
potenciar els nostres recursos; i a repo-
sicionar-nos positivament en el mapa, 
perquè se’ns acabi relacionant amb la 
mobilitat sostenible”. 
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Podeu consultar el 
programa de la Festa 
Major a través de l’App 
El Papiol a la butxaca.

T’informem

La comunitat educativa del Papiol hau-
rà de definir un projecte educatiu de 
poble. Ho farà en el marc de l’Aliança 
Educació 360. Educació a temps com-
plet. 
 
La Fundació Jaume Bofill, la Federació 
de Moviments de Renovació Pedagò-
gica i la Diputació de Barcelona van 
presentar a començament de 2018 el 
projecte Educació 360. Educació a 
temps complet, i van convidar ajun-
taments, centres educatius, entitats, 
equipaments, recursos i iniciatives de 
tot tipus a formar part d’una aliança. 
El Govern del Papiol s’hi ha adherit i 
presentarà al Ple l’adhesió perquè sigui 
ratificada.  
 
La iniciativa proposa una perspecti-
va global i inclusiva de l’educació que 
tingui en compte que s’aprèn i s’educa 
arreu i al llarg de tota la vida, demana la 
complicitat de tota la comunitat, apos-
ta per un recorregut personalitzat de-
penent dels interessos i capacitats de 
cada persona i persegueix l’equitat i la 
igualtat d’oportunitats. 

La majoria de les propostes recollides al Pla d’Acció Municipal (PAM) del Papiol 
per al mandat 2015-2019 “ja s’han dut a terme o s’estan duent a terme, i s’ha 
començat a treballar en la resta”. Així ho van explicar els membres del Govern pa-
piolenc el passat 7 de juny a l’Esbarjo. També s’han dut a terme altres propostes 
que s’han afegit al PAM. 

A començament d’aquest mandat, l’executiu local es va comprometre a fer anual-
ment un acte públic per complir amb les exigències de transparència i bon govern 
i retre comptes a la ciutadania sobre l’estat d’execució del PAM. Aquest ha estat 
el tercer del mandat. 

El PAM és un document que recull una trentena de propostes que dibuixen els 
principals eixos d’actuació del Govern municipal. Va ser el resultat de fusionar 
les propostes incloses en els diferents programes electorals de les formacions 
polítiques que integren l’executiu i recull aquells aspectes en què coincidien els 
programes i que es van considerar prioritaris. 

El Govern va explicar que els projectes que estan desenvolupant són tranversals, 
és a dir, que demanen una feina d’equip perquè impliquen diversos àmbits. També 
es va destacar que la bona entesa entre els integrants del Govern facilita aquesta 
manera de treballar.

El Papiol disposarà d’una aplicació 
per a dispositius mòbils amb infor-
mació d’interès sobre el municipi, 
com una guia de comerços i serveis, 
bars, restaurants, telèfons, trans-
ports... També s’hi podrà trobar el 
programa de la Festa Major. 

L’educació és cosa de tots
El Govern del Papiol
explica la seva gestió

El Papiol
a la butxaca

Contra les calúmnies a l’Escola El Cucut

Amb motiu del Carnestoltes, el passat febrer l’Escola Bressol Municipal del Papiol 
El Cucut va decorar el pati amb diferents elements ornamentals. Alguns eren lla-
ços de diferents colors. Una fotografia parcial del pati, en la qual només apareixi-
en llaços grocs, va circular per les xarxes socials i es va usar per acusar El Cucut 
d’adoctrinar els infants. 

Nombroses veus de veïns van desmentir immediatament la calúmnia tot publicant 
fotos del pati sencer, en les quals es veia la decoració completa, multicolor. Equip 
docent i responsables polítics municipals van decidir no fer més ressò de la infor-
mació falsejada. 

Dies després, una diputada del grup parlamentari de Ciutadans va interpel·lar el 
Govern de la Generalitat perquè donés explicacions al Parlament de Catalunya 
sobre els fets a l’Escola Bressol del Papiol, a la qual acusava de fer “campanya 
per demanar la llibertat dels presos acusats de sedició”. 

Davant d’això, l’Ajuntament del Papiol s’ha adreçat al mitjà digital que va publicar 
la informació perquè es retracti i s’ha instat a Ciutadans que retiri la pregunta al 
Govern català en relació amb El Cucut. També s’ha enviat un informe a tots els 
grups parlamentaris amb fotos del pati aquell dia.  

“La majoria de les propostes del 
PAM s’han dut a terme o s’estan 
duent a terme”.

Busca “Ajuntament del Papiol” a:

i descarrega-te-la!
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Fem memòria

Segons l’equip docent, la dansa els ha fet 
créixer en molts sentits. Ha donat “una 
nova dimensió a l’escola”, que ofereix 
“una formació integral, més completa 
i més rica”. Des del principi d’aquesta 
nova etapa s’hi imparteix dansa creativa 
moderna i fa tres cursos s’hi va afegir el 
ballet.
 
La dansa és obligatòria durant els 
tres primers cursos del pla acadèmic. 
Després, tot i que passa a ser opcional, 
molts nens i moltes nenes continuen 
matriculant-s’hi. El centre té actualment 
175 alumnes i una oferta formativa més 
àmplia, amb un llenguatge més per 
expressar-se.

Més espectacularitat

Una altra de les aportacions de la 
dansa, una disciplina escènica, és la 
millora artística dels festivals de fi de 
curs. Els concerts s’han transformat en 
espectacles, més vistosos, més estètics, 
que combinen la part instrumental i vocal 
amb les coreografies, estructurats a 
partir d’una temàtica i amb una posada 
en escena cada cop més elaborada 
i cohesionada. També s’ha fet més 
complexa l’organització. Cada any hi ha 
més assajos i es perfeccionen tasques, 
de producció, de logística o de regidoria.

Fi de curs: tot un any de feina

El professorat ja ha començat a 
planificar el fi de curs següent. Primer 
trien un centre d’interès; després, 
els temes musicals, depenent dels 
objectius pedagògics del centre 
i de les necessitats artístiques de 
l’espectacle. Es fan els arranjaments 
i les coreografies, i a partir del segon 
quadrimestre comencen a treballar-
hi els alumnes. Les dues setmanes 
prèvies tota l’activitat de l’escola se 
centra en la cloenda. És molt important 
el vestuari, les caracteritzacions i 
l’atrezzo, així com la col·laboració de 
l’AMPA. 
 
“És l’esdeveniment més important—
explica el professorat—. És quan 
mostrem a tothom tot el que hem 
fet al llarg del curs, i és el moment 
de màxima connexió entre la música 
i la dansa. És un projecte comú que 
ens permet treballar els mateixos 
objectius, que ens cohesiona”.

Entre les activitats culturals i artístiques 
històriques del Papiol destaca el Festi-
val de Música Clàssica, que va tenir lloc 
des de 1976 fins a mitjan dels noranta. 
El va promoure el violoncel·lista i direc-
tor d’orquestra Ernest Xancó, amb la 
col·laboració de diferents personalitats 
del municipi interessades en la cultura. 

Ernest Xancó i Creixell va néixer a Bar-
celona, en una família amb residència 
d’estiueig al Papiol. Amb 6 anys, va 
començar a estudiar violoncel al Con-
servatori del Liceu; amb 8, va fer el 
seu primer recital al Palau de la Músi-
ca i amb 12, Pau Casals el va admetre 
com a alumne al seu institut. Va tenir 
una carrera professional internacional 
molt activa i reconeguda. Va promou-
re la creació de les orquestres nacio-
nals d’Equador (1956) i Cuba (1660). El 
1959, el Liceu de Barcelona li va encar-
regar la reorganització i direcció de la 
seva orquestra. Va morir el 1993, amb 
76 anys. 

10 anys de dansa Festival 
de Música 
Clàssica
del Papiol

Tu fas Papiol

A mitjan del curs 2007-2008, l’Escola Municipal de Música del Papiol M. 
Pongiluppi (en funcionament des de 1993) va incorporar la dansa. Han 
passat deu anys; la nova disciplina ha donat una altra dimensió al centre 
i ha aportat espectacularitat als festivals de fi de curs. 

2018: una odissea a l’espai
Les actuacions del fi de curs 
d’enguany (el passat 21 de juny) 
es van ambientar en l’espai. Es 
va fer un petit homenatge a la 
pel·lícula de Kubrick 2001: Una 
odissea de l’espai, de 1968. 

Al Papiol han actuat 
alguns dels artistes 
més consagrats de 
la música clàssica. 

La nova disciplina ha fet créixer 
l’Escola de Música i Dansa.

De la mà de Xancó, al Festival de Mú-
sica Clàssica del Papiol van actuar ar-
tistes de gran renom mundial (al Cas-
tell, a l’Església i al Casino), com les 
sopranos Victoria de los Ángeles (foto), 
Montserrat Caballé o Montserrat Alave-
dra, el guitarrista Narciso Yepes, el te-
nor Jaume Aragall o l’Orquestra Simfò-
nica del Vallès (OSV), entre molts altres. 
Els concerts es feien durant els mesos 
de setembre. 
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Portaveus

El súmmum de la hipocresia

El passat 11 de juny va sortir una notícia sobre el nostre 
municipi al diari El Punt Avui referent a la recollida de residus. 
La notícia ens congratularia si no fos pel nivell d’hipocresia 
i falses aparences d’aquells qui l’han promoguda; això és el 
nostre equip de govern.

Aquells mateixos que en el seu moment van paralitzar la 
implantació del porta a porta (després d’haver-lo aprovat en 
ple) ara s’alcen amb l’estendard dels qui es preocupen pel medi 
ambient; no siguem hipòcrites, si us plau. La realitat és que 
hem perdut un temps preciós, que ha significat l’abocament 
innecessari i la incineració de moltes tones de residus, de la 
qual cosa aquests que ara en fan bandera en són totalment 
responsables.

Ara volem adoptar sistemes que no ens garanteixen uns nivells 
de recollida similars al porta a porta i dels quals costa molt 
entendre’n el funcionament i el monitoratge, però donarem el 
benefici del dubte esperant que serà molt millor que el que 
tenim ara.

I per cert, fóra bo que el Sr. Querol (regidor de Medi Ambient) 
ens pogués explicar en quin referèndum o consulta la població 
del Papiol va votar en contra del porta a porta. Potser ho 
hauria hagut de preguntar als seus socis de govern per tal que 
l’informessin abans d’emetre aquests comentaris que denoten 
una important falta de coneixement de la realitat del municipi.

Pel bé del nostre poble, de les generacions futures i de la nostra 
butxaca, esperem que tot això es tradueixi en una millor gestió 
dels residus i no sigui una altra notícia de cara a la galeria, 
d’aquelles que tant els agraden als nostres governants i que, 
finalment, poca cosa tenen d’eficients.

Molt bona Festa Major!!!

Potenciar els recursos per aprofitar les oportunitats 

El nostre municipi, com tots, necessita recursos per poder 
prestar bons serveis als seus ciutadans. Les oportunitats 
presents i futures cal detectar-les, posar-les en marxa i saber-
les aprofitar. 

Els recursos que ens han de permetre tenir un poble amb els 
millors serveis i qualitat de vida costen diners, i no han de sortir 
de les butxaques dels ciutadans, sinó de la recerca de recursos 
supramunicipals i de la detecció d’oportunitats. El nostre 
municipi en té moltes, sovint no prou espremudes. Aquesta és 
una de les raons de la creació de l’OPEP al Polígon. 

La gestió de la borsa de treball, la formació, la proximitat amb les 
empreses, la interacció entre elles, la detecció de necessitats, el 
networking, la millora del Polígon, entre altres, han de redundar 
en més treball, més recursos i més oportunitats. Treballem 
pel benestar, per la recerca de llocs de treball i, sobretot, 
per donar suport a les persones més vulnerables a fi que no 
quedin fora del mercat de treball. A tall d’exemple (i només cal 
analitzar la pàgina 8 d’aquest número del Som Papiol), l’atur 
ha baixat considerablement, s’han gestionat llocs de treball des 
de la borsa de treball, i gaudim de les millors ràtios de l’àrea 
metropolitana.       

Tenir un bon polígon ha de conduir a tenir noves empreses, 
nous llocs de treball, suport a les persones més vulnerables 
i nous recursos. És per això que s’està treballant fort en el 
seu manteniment, millora i, pròximament, ampliació. Com a 
conseqüència d’aquesta idea de donar suport, generació de 
recursos i d’oportunitats, el proper hivern se celebrarà al Polígon 
la primera edició d’una fira sobre mobilitat sostenible, la qual ha 
de conduir, no només a fer realitat aquestes idees, i a l’expansió 
del nostre Polígon i les seves empreses, sinó, i sobretot, al 
coneixement i reconeixement global del nostre municipi. 

Es tracta d’una gran oportunitat de potenciar la marca Papiol: 
comerç i turisme; indústria, empresa, llocs de treball i polítiques 
socials; recursos i oportunitats.
Bona Festa Major 2018!      

#Treballem, #Avancem, #NouPapiol 

Fa tres anys, els partits del Govern del Papiol, PdeCAT, Sumem i ERC, 
vàrem fusionar els tres programes electorals en un document anome-
nat Pla d’Acció Municipal (PAM) 2015-2019, que vàrem explicar en 
el primer acte del mandat. El passat 7 de juny vam realitzar el tercer 
acte del PAM 2015-2019 i vàrem comprovar el resultat de tres anys de 
treball. De 30 accions o propostes que apareixien al document, a dia 
d’avui n’hem realitzat o estem realitzant-ne un total de 23. Un alt com-
pliment de la fusió dels programes electorals que es basa, tal com diu 
el títol, en què #Treballem, #Avancem per un #NouPapiol. 
   
La feina s’ha executat en tres blocs. Posaré sols tres exemples de cada 
bloc. 

El primer bloc: planificar o projectar necessitats a poder realitzar en un 
mandat, com el projecte de millora de l’aparcament de l’estació (exe-
cutat); la remodelació dels carrers Major, de l’Abat Escarré i la plaça de 
l’Església (en execució), i la reforma del Pavelló Municipal (executat).

El segon bloc: atendre necessitats ordinàries, com el canvi de cente-
nars de punts d’enllumenat amb llums de baix consum, el suport a les 
entitats del poble en tot allò que puguem o avançar cap a l’estratègia 
residu zero, són sols la punta de l’iceberg de desenes d’accions dutes 
a terme.

El tercer bloc: preveure les necessitats futures del municipi, no tenir 
una visió curta electoral i pensar en el futur del poble. Per exemple, la 
millora provisional de l’accés del Papiol per reduir els accidents (s’han 
reduït), lligat al projecte de millora de voreres al llarg de l’avinguda Ge-
neralitat el 2018, l’inici de construcció del nou consultori local el 2019 
o l’inici de construcció del nou centre cultural polivalent el 2020 (per al 
qual ja disposem dels terrenys des de fa un any).

La majoria d’aquestes propostes estaven incorporades en el programa 
municipal d’ERC en les passades eleccions municipals de 2015. Els 
petits canvis són l’antesala d’un gran canvi; per això estem convençuts 
que després d’aquests tres anys, la gent d’ERC del Papiol #Treballem i 
#Avancem per seguir construint aquest #NouPapiol de tots i per a tots. 
Us desitjo a tots molt bona Festa Major 2018!

Són millors persones

Hem viscut un altre final de curs. Els nens i nenes, nois i noies 
han tocat el cel, és a dir, els ha arribat el temps tan esperat: 
el temps de vacances. Les famílies a vegades valoren les 
vacances escolars com un temps temut, especialment els 
primers dies, ja que cal acomodar les activitats familiars a tenir 
els infants i joves a casa tot el dia. Res greu, és evident, però cal 
planificar-ho bé perquè tothom ho visqui de la millor manera. 
S’inicien els casals d’estiu, les colònies, els campaments, els 
camps de treball i després les vacances familiars tant si es fan 
a casa com si s’aprofita i es fa alguna sortida.

Tenim un curs escolar més a la butxaca. Aviat els més petitons 
iniciaran l’aventura escolar anant a l’Escola Bressol. Els grans 
de la Bressol aniran a l’Escola, a l’escola dels grans, els diuen; és 
una manera de motivar-los. Els que s’inicien en l’adolescència 
saben que els espera “l’Insti”: per una banda estan contents, ja 
que aniran a Molins o a altres indrets, però en el fons tots i totes 
pateixen una mica, és com si ara comencés l’escola de debò; 
tothom els ho diu.

Els mestres, els pares i mares, han estat preocupats pel 
nivell, perquè aprenguin allò que per l’edat els pertoca. Uns 
ho aconsegueixen fàcilment, a altres els ha costat una mica 
més i alguns hauran de repetir l’experiència, és a dir, no han 
aconseguit els nivells exigibles. Però no cal dramatitzar; ja ho 
aconseguiran amb una mica més de temps.

Però la veritable preocupació i ocupació dels educadors, 
mestres, professorat, mares i pares, avis i àvies, la seva 
veritable responsabilitat compartida és facilitar que els nostres 
infants i joves evolucionin com a persones, o dit ras i curt, que 
siguin cada dia millors persones; aquest és el gran objectiu i 
aquí és on no hem de defallir.

Bona Festa Major i un bon estiu per a tothom!!!

Òscar
Alujas

Jordi
Medina

Joan
Borràs

Salvador
Auberni
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L’Ajuntament recomana

No deixem de separar a l’estiu!

Coses que passen a l’estiu
amb la fracció orgànica

Consells que ens faran més còmoda
la separació de la fracció orgànica a l’estiu

La bossa regalima més
a l’estiu, i això embruta.

La brossa fa 
més pudor ara 
que a l’hivern.

Has de llençar la brossa 
al contenidor més sovint.

LA CLAU
Si separem i llencem bé la fracció orgànica,
tenim molt de guanyat.

• Perquè és molt fàcil fer-ne adob per compostar la 
terra. De cada 100 kg de brossa orgànica, es po-
den obtenir 30 kg de compost! 

• Perquè la presència de residus orgànics als altres 
contenidors dificulta molt la recuperació de la res-
ta de fraccions.

 

EL PROBLEMA
Si la brossa arriba a les plantes de recuperació i 
compostatge molt barrejada és impossible sepa-
rar les diferents fraccions i, per tant, tampoc no es 
poden recuperar ni compostar els residus. 

Més informació local a
www.facebook.com/Ajuntament-del-papiol

• Useu un cubellet amb obertures de ventilació i bosses 
compostables (de midó o paper): facilita l’oxigenació de la 
brossa i retarda la descomposició.

• Ubiqueu el cubellet (amb la tapa oberta) en un lloc sec i 
ventilat i on no faci gaire calor. 

• Les restes humides (restes de peix, de fruita, d’estofat...), 
llenceu-les embolicades en paper de cuina usat o paper de 
diari (ajuda a retenir els líquids i aporta carboni al compost). 

• Col·loqueu paper de diari a la base del cubell.  


